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"Képtelenség. Buharában nem lehet evangálizációs koncertet rendezni." 
 
Lehangoló,ám érthetı volt ez a kijelentés. Ez a város több értelemben is zárt. Az utolsó 
misszionáriusokat évekkel ezelıtt deportálták innen. Még a történelem is azt mutatja, hogy a 
külföldieket nem látják szívesen ebben a keleti erıdben. Az orosz csapatokat alattomos 
módon megvendégelték a keleti finomságokkal, majd kegyetlenül lemészárolták ıket.  
 
Isten egy vágyat helyezett a szívünkre, hogy kórusunkkal ellátogassunk Buharába. Kibéreltük 
a város legnagyobb koncert termét, posztereket ragasztottunk mindenhová, és valahogy 
sikerült meggyıznünk a helyi hatóságokat arról, hogy az ilyenfajta koncertekre itt szükség 
van. Nem volt biztos meggyızıdésem afelıl, hogy kell-e prédikálnom, vagy sem. Minden 
dalunk világos, érthetı evangéliumi tartalommal bír. Talán nem lenne bölcs dolog prédikálni. 
Lehet, hogy utána senki sem jönne el. 
 
Közvetlenül a koncert kezdete elıtt a színpadi függöny résein keresztül benéztem a 
nézıtérre. Az emberek elkezdtek egyesével szállingózni. Hirtelen megláttam amint körülbelül 
száz üzbég katona virággal a kezében vonul be. Eltökéltem magamban: még ha 
törvényellenes is, még ha ez is az utolsó üzenetem, egyszerően bőn lenne, ha nem 
prédikálnék ma este. 
 
A koncert csodálatos volt. Körülbelül hatszázan jöttek el. Az üzenetem után imádkoztunk. A 
csend nagyon erıteljes volt. Sok kéz emelkedett a magasba a befogadó ima után. Miután 
visszatértem a színpad mögötti helyemre, találkoztam néhány ott dolgozóval. Az arcuk 
ragyogott. Közvetlenül Isten tróntermében voltunk. 
 
Buhara után még további két koncertünk volt Szamarkandban. A hónap végére egy nagy 
evangélizációt tervezünk Termezbe, egy közvetlenül az afganisztáni határ mentén fekvı 
városba. Több ezer fiatal fog részt venni ezen az ifjúsági fesztiválon a stadionban. Egy órát 
kaptunk az elıadásra. Ez egy különleges alkalom és megtesszük a megfelelı 
elıkészületeket. 
 
Azonban a ti segítségetek nélkül nem fogjuk tudni véghez vinni ezt az evangélizációt. Még 
szükségünk lenne 500 US dollárra az esemény költségeinek a fedezésére. Ha Isten arra 
indít, hogy adjatok, akkor kérlek tudassátok velünk.  
 

Nagy kiváltság veletek egy csapatban lenni.  
 

Isten kegyelme által képesek vagyunk előzni sok sötétséget Közép-Ázsiából.  
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